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Aan de bewoner(s) van dit pand

verzonden : 1 april 2020
bijlage

uw brief van : 1 april 2020
uw kenmerk :

zaaknummer
docunnentnummer
behandelaar

: Z19.000944
: D20.184415
: M. Poppe

onderwerp : Project Gildenstraat e.o.
Geachte mevrouw, heer,
Op 16 maart 2020 heeft u een brief ontvangen met de mededeling dat de geplande
bewonersavond geen doorgang kon vinden in verband met het coronavirus. Als alternatief
hebben we de presentatie en tekeningen op onze website gepubliceerd en u gevraagd om deze
door te nemen.
Definitief ontwerp
We hebben diverse vragen/opmerkingen ontvangen. Het concept inrichtingsplan is met een
aantal kleine aanpassingen welke staan weergegeven in onderstaande tabel omgezet naar een
definitief ontwerp. Dit ontwerp is terug te vinden op onze website www.kapelle.nl/cildenstraateo.
Vagen/opmerkingen

Antwoord of vervolgactie

1. Tussen de woningen Gildenstraat lb t/m
83 liggen diverse tussenpaden. Graag aandacht
voor een goede overgang naar de rijbaan,
Ook voor mindervalide.
2. De haag tussen de rijbaan en het
landbouwgebied wordt vervangen. Op het
moment dat er geen haag aanwezig is staat de
wind op de woningen dit is niet wenselijk.
3. Aandacht voor de bereikbaarheid van het
Donkerwegje en de Kapellerie.

Daar waar een tussenpad uitkomt op de Gildenstraat
wordt de parkeerstrook onderbroken met een andere
kleur bestrating. Ook passen we op die locatie een
verlaagde betonband toe.

4. Behouden de inritten naar de woningen met
een eigen autoparkeerplaats dezelfde breedte?

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle
Postbus 79
4420 AC Kapelle

Afhankelijk van het plantseizoen gaan we de periode
zonder haag zo kort mogelijk houden. We planten een
grote maat haag dicht op elkaar.
We proberen het Donkerewegje zoveel als mogelijk
bereikbaar te houden. Helaas kunnen we niet
voorkomen dat de doodlopende weg een korte periode
(schatting een aantal dagen) niet bereikbaar is voor
autoverkeer. Als het zover is communiceren we
hierover. De Kapellerie blijft via één kant bereikbaar.
De inritten behouden minimaal dezelfde breedte. Als de
maat van de inritblokken niet exact overeenkomt wordt
de inrit een aantal tiental centimeter breder. Als u uw
inrit wilt verbreden dient u hiervoor een vergunning aan
te vragen.
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5. Aandacht voor de verkeersveiligheid in de
bocht Achterweg/Gildenstraat.

6. Kan er een trottoir komen vanaf de kruising
Achterweg/Gildenstraat naar de Klinker.
7. Door groenstroken om te vormen naar gazon
gaan deze mogelijk fungeren als uitlaatplaats
voor honden.

8. Kan de lichtmast ter hoogte van Gildenstraat
1A blijven staan op de huidige locatie?

De kruising krijgt een kleinere bochtstraal wat tot gevolg
heeft dat de automobilisten niet meer met hoge snelheid
de bocht afsnijden. Mocht in de praktijk blijken dat dit
niet het gewenste resultaat heeft brengen we
fietsvriendelijke paaltjes aan.
Vanaf de kruising Achterweg/Klinker naar de
aangrenzende straten is ook geen trottoir aanwezig.
Vanwege eenduidigheid doen we dat hier ook niet.
Bij een goed onderhouden gazon valt dit erg mee. (Zie
ook de groenstroken tussen het trottoir en de rijbaan in
de Annie MG Schmidtsingel) Als het toch een
uitlaatplaats voor honden wordt gaan we in eerste
instantie handhaven. Mocht dit niet het gewenste
resultaat opleveren brengen we alsnog beplanting aan.
Dit is mogelijk. De lichtmast wordt niet verplaatst maar
wordt vernieuwd op de huidige locatie.

Planning uitvoering werkzaamheden
De planning voor het uitvoeren van de werkzaamheden blijft ondanks het coronavirus voorlopig
ongewijzigd.
•
September t/m december 2020: Riolerings- en verhardingswerkzaamheden in de
Achterweg, deel Waardekensstraat en de Gildenstraat t/m de kruising
Gildenstraat/Donkerewegje.
•
Januari t/m juni 2021: Riolerings- en verhardingswerkzaamheden vanaf de kruising
Gildenstraat/Donkerewegje t/m de kruising Gildenstraat/Biezelingseweg/Lingestraat.

Vragen?
Heeft u haar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer
Poppe via telefoonnummer 0113— 333 157 of via hete-mailadres m.poppeakapelle.nl.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kapelle,
namens deze,
ortefeuillehouder,
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